
PREMI 
NARRATIVES DIGITALS 
PER A LA  
PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

BASES

1 OBJECTIU

El premi neix amb l'objectiu de fomentar la 
presència pública d'idees, opinions, reflexions
i expressions que posin èmfasi en la prevenció
de la violència masclista i expressin 
argumentacions, opinions i idees que 
contribueixin al repte de la construcció d'una 
societat lliure d'aquesta xacra social. 

D'altres objectius són: 

• fomentar l'ús de les tecnologies per 
formar i expressar les idees i les 
opinions.

• donar reconeixement a les persones 
que contribueixen a la construcció 
d'una societat cada dia millor.

• generar idees i recursos per a la 
prevenció de la violència masclista. 

2 PARTICIPANTS

Poden participar en aquest premi totes les 
persones que ho desitgin i poden fer-ho de 
forma individual o agrupada. Els menors 
d'edat hauran de tenir l'aprovació dels seus 
tutors. 

3 CATEGORIES

S'estableix una única categoria, en què 
podran concursar totes les persones, 
independentment de si ho fan agrupades o de
forma individual, o si són majors o menors de 
edat.
S'estableix un únic premi absolut, que serà 
destinat a la proposta guanyadora. 

4 DINÀMICA DEL PREMI: 

Podran ser presentades totes les obres que 
compleixin les següents condicions: 

1. Estar publicades a algun espai virtual 
abans de ser enviades al concurs. 

2. Poder ser llegides, visualitzades o 
escoltades en menys de 10 minuts per part
d'una persona adulta i formada.

3. Ser un àudio, un vídeo, un multimèdia, o 
una imatge (fotografia, il·lustració, 
dibuix...) o un conjunt de les mateixes.

4. Manifestin una idea, opinió, reflexió o 
expressió que contribueixi a la prevenció 
de la violència masclista. 

5. Estiguin elaborades en català, castellà o 
anglès. 

6. No hagin estat premiades amb 
anterioritat. 

7. L'autor o autora o l'agrupació dóna permís 
a l'organització per fer-ne difusió (no 
exclusiva) de l'obra al llarg de l'any 2014 a 
través del canal PuntTIC.cat i de les xarxes
socials associades. 
Aquest permís de difusió (no exclusiva) es 
manté durant 25 anys pel que fa a la 
proposta guanyadora. 

Cada persona o agrupació podrà presentar fins a 3 
propostes sempre que aquestes hagin estat 
elaborades per ells o elles íntegrament i puguin 
acreditar-ho a través d'una declaració. 

Les propostes s'hauran d'acompanyar d'una 
documentació que es relaciona al següent apartat.

5 DOCUMENTACIÓ

- Nom i cognom del participant o de la persona 

 



que representa al grup.
- Número de telèfon de contacte
- URL específica on es pot trobar l'obra. 
Aquesta haurà d'estar disponible de forma 
universal -per a tots els públics- a aquesta 
URL fins que el jurat atorgui el premi. 
- Títol de l'obra.
- Declaració d'autoria individual o col·lectiva. 

6 CRITERIS DE VALORACIÓ

El jurat valorarà: 
• L'adequació a les bases. 
• L'interès general del treball.
• L'originalitat en l'abordatge del tema.
• La qualitat global de l'obra 

presentada. 
• El caràcter innovador de la proposta.
• Els comentaris que l'obra rebi a l'espai

on estigui exposada. 

7 TERMINI I FORMA DE 
PRESENTACIÓ

Cal presentar, a través de correu electrònic, 
la informació relacionada a l'apartat 
“documentació”. L'absència de qualsevol de 
les informacions especificades a aquest 
apartat pot comportar l'exclusió del treball. 

El termini de presentació de les propostes 
serà del 10 de novembre al 23 de desembre 
de 2014.
Les candidatures s'enviaran a la bústia 
oficina.tecnica@punttic.cat abans del 23 de 
desembre, indicant a la línia d'assumpte 
“Premi narratives contra la violència 
masclista”. 

L'organització confirmarà la recepció de totes
i cada una de les propostes rebudes; aquesta 
confirmació serà el comprovat de recepció. 
No s'acceptaran propostes fora de termini. 

8 PREMI, JURAT, DECISIÓ I 
LLIURAMENT DEL PREMI

La proposta guanyadora rebrà un diploma 
commemoratiu.
La proposta guanyadora rebrà una càmera 

GoPro Hero.
 
El jurat estarà constituït per les dones participants
i organitzadores de la campanya de Punt TIC del 
mes de novembre. 

Cada dona membre del jurat tindrà dret a veu i a 
vot. La decisió del jurat s'adoptarà per majoria 
simple de vots a favor d'una proposta. En el cas 
d'empat, el vot de la presidenta del jurat serà de 
qualitat. 

El jurat interpretarà i completarà les bases 
d'aquests premis, tot suplint els buits que puguin 
existir i resolent els dubtes que es puguin 
presentar. 

La decisió, que serà inapel·lable, es farà públic 
dimecres 21 de gener de 2015 en el marc de la 
Jornada de la Internet Social, tot i que la persona 
o grup guanyador serà informat amb anterioritat 
per tal de facilitar-li la presència en la cerimònia 
-sempre que sigui possible-. Posteriorment, es 
procedirà a la publicació a l'espai de PuntTIC.cat 
de la proposta guanyadora.

9 CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ 
DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

La propietat intel·lectual i/o industrial dels 
treballs presentats al concurs pertany als seus 
autors o autores. 

La informació presentada juntament amb l'obra 
podrà ser consultada per qualsevol persona (amb 
l'excepció del telèfon de contacte del participant),
prèvia petició lliurada per escrit a través de la 
bústia de correu electrònic del concurs. És 
responsabilitat dels participants ometre aquelles 
dades de caràcter personal que no desitgin que 
siguin consultades, però aquesta omissió pot 
derivar en l'exclusió de l'obra participant. 

L'organització es compromet al compliment de la 
legislació vigent respecte a les dades de caràcter 
personal que siguin incloses a la participació del 
concurs. 

10 ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La presentació de la candidatura pressuposa el 
coneixement i l'acceptació de les bases de la 
convocatòria per part de totes les persones 
implicades a la candidatura.  
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